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Γ
ενικά, μία θερμική κάμερα ανιχνεύει τη θερ-
μική ενέργεια που εκπέμπεται από ένα αντι-
κείμενο. Η τεχνολογία των θερμικών καμερών

προκειμένου να παράγουν καθαρή εικόνα, βασί-
ζεται στη διαφορά θερμοκρασίας που παρουσιά-
ζεται μεταξύ των αντικειμένων. Έτσι, μια θερμική

κάμερα μπορεί να «δει» στο απόλυτο σκοτάδι,
σε συνθήκες ομίχλης και καπνού, ακό-

μα και σε μεγάλη απόσταση, ενώ εί-
ναι ικανή να ανιχνεύει οποιονδή-

ποτε κρύβεται στις σκιές. Για
τους λόγους αυτούς, αποτε-

λεί εξαιρετικό εργαλείο στις
εφαρμογές ασφαλείας και
επιτήρησης.
Η εταιρεία FLIR, παγκόσμια
ηγέτιδα στα συστήματα θερ-

μικής απεικόνισης, παράγει
μια πλήρη σειρά προϊόντων

για επιτήρηση και ασφάλεια
συνόρων, λιμανιών, αεροδρο-

μίων, στρατοπέδων, στρατηγικής
σημασίας βιομηχανικών μονάδων (π.χ.

διυλιστήρια, εργοστάσια παραγωγής ηλε-
κτρισμού κ.ά.). Όλα τα προϊόντα της, τα οποία στη
χώρα μας διατίθενται από την εταιρεία Signal, χα-
ρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και ευκρί-
νεια εικόνας, που οφείλεται στους τελευταίας γε-
νιάς αισθητήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται, κα-
θώς επίσης και από την υψηλή αντίθεση εικόνας
και την ικανότητά τους για ανίχνευση - ανεξάρτη-
τα από τις συνθήκες της επιτηρούμενης περιοχής
- σε απόλυτο σκοτάδι, ομίχλη, καπνό, σκόνη. Αξιο-
σημείωτο χαρακτηριστικό είναι επίσης το μεγάλο
εύρος περιοχών για ανίχνευση, απεικόνιση και ταυ-
τοποίηση αντικειμένων και εισβολέων. Η εύκολη

ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες υποδομές CCTV,
προσφέρει έγκαιρη ανίχνευση και απεικόνιση 24/7
όλο το χρόνο, ενώ είναι εφικτή η ενσωμάτωσή τους
σε δίκτυα TCP/IP και ο άμεσος έλεγχός τους από
έναν Η/Υ συνδεδεμένο στο δίκτυο. Παράλληλα, κα-
τασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα προ-
διαγραφών (όπως π.χ. MIL-STD-810E & IP66) που
τις καθιστούν ιδανικές για κάθε περιβάλλον και ιδι-
αίτερα ανθεκτικές κάτω από οποιεσδήποτε ακραί-
ες συνθήκες. 

Μοντέλα για κάθε απαίτηση 
και εφαρµογή 
Στη συλλογή της FLIR συναντάμε μια αρκετά με-
γάλη γκάμα θερμικών καμερών, έτσι ώστε να κα-
λύπτουν κάθε ανάγκη και να προσαρμόζονται στα
δεδομένα κάθε εφαρμογής. 

Παρέχοντας καθαρές
εικόνες ακόµα και σε

συνθήκες όχι µόνο χαµηλού
φωτισµού αλλά και κάτω από το

απόλυτο σκοτάδι, οι θερµικές κάµε ρες
της εταιρείας FLIR αποτελούν µια

εξαιρετική λύση για κρίσιµες εφαρ µο -
γές ασφαλείας και επιτήρησης, µε
οποιεσδή ποτε ακραίες συν θή κες

και σε πολύ µεγά λες
αποστάσεις. 

Θερμικές 
κάμερες 
FLIR:
Βλέπουν 
τα πάντα 
στο απόλυτο 
σκοτάδι



Τα κύρια μοντέλα της FLIR για εφαρμογές ασφάλειας
και επιτήρησης, είναι:
• Οι νέες θερμικές κάμερες PATROLIR που θεω-

ρούνται χαμηλού κόστους και διαθέτουν έναν
υψηλής αξιοπιστίας uncooled ανιχνευτή. Υπο-
στηρίζουν αναβαθμισμένες τεχνικές επεξεργα-
σίας εικόνας, με τις οποίες παράγουν εξαιρετική
αντίθεση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επι-
κρατούν στην περιοχή.

• Οι κάμερες SR_35 & SR_50 είναι εξαιρετικά προ-
σαρμοστικές για ανίχνευση εισβολής σε μικρή πε-
ριοχή, κάτω από όλες τις συνθήκες. Η SR_100 έχει
σχεδιαστεί για εφαρμογές όπου απαιτείται ανί-
χνευση σε μεγαλύτερη απόσταση. Και οι τρεις κά-
μερες ενσωματώνονται εύκολα σε υπάρχοντα αλ-
λά και σε νέα συστήματα CCTV. Το μέγεθός τους εί-
ναι περίπου ίδιο με αυτό των κοινών καμερών CCTV
εξωτερικού χώρου.

• Τα μοντέλα PTZ_35 MS & PTZ_50 MS είναι υψηλής
ευαισθησίας θερμικές κάμερες, σε συνδυασμό
με μια day/night/low light κάμερα. Ενσωματώ-
νονται σε ένα συμπαγή, ερμητικά κλεισμένο P/T
μηχανισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εί-
τε σε ένα δίκτυο καμερών είτε ως μία ανεξάρτη-
τη φορητή λύση.

• Το μοντέλο PTZ_35x140 MS είναι ένα πραγματικά
ισχυρό σύστημα IR απεικόνισης. Περιλαμβάνει

δύο κάμερες θερμικής απεικόνισης και μία
day/night/low light κάμερα σε μία πλατφόρμα
Ρ/Τα, επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει ένα ευ-
ρύ πεδίο θέασης, παράγοντας ταυτόχρονα μια
υψηλής ανάλυσης περιοχή στο κέντρο της εικό-
νας, για ταυτοποίηση και αυτόματη παρακολού-
θηση του αντικειμένου.

• Η WideEye, είναι μια θερμική κάμερα με οριζόντιο
πεδίο θέασης 1800. Προσφέρει τη δυνατότητα επι-
τήρησης μιας ευρείας περιοχής με μία μόνο κάμε-
ρα. Τοποθετώντας δύο κάμερες WideEye, back to
back, επιτυγχάνουμε οριζόντια κάλυψη 3600. H Wi-
deEye είναι ιδανική σε αποθήκες εμπορευμάτων,
κέντρα διανομής, αεροδρόμια και λιμάνια, για εφαρ-
μογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

• Το μοντέλο FlashSight είναι μια φορητή θερμική
κάμερα, ικανή να αντέχει στις δονήσεις και να προ-
σφέρει καθαρή εικόνα. Έχει αυτονομία τεσσάρων
ωρών, χρησιμοποιώντας συνηθισμένες μπαταρίες
τύπου Α.Α. ∆ιαθέτει ειδική υποδοχή για παρατήρη-
ση, πλήκτρα χειρισμού και εσωτερική μνήμη, όπου
μπορεί να αποθηκεύσει έως 70 εικόνες για συλ-
λογή αποδεικτικών στοιχείων. Είναι ιδανική για σώ-
ματα ασφαλείας και οποιαδήποτε υπηρεσία τήρη-
σης της τάξης και του νόμου, γιατί ο χρήστης μπο-
ρεί να επιτηρεί υπόπτους χωρίς να γίνεται αντιλη-
πτή η παρουσία του. sm


